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“Elektrikli Otomobile Geçişte 2023 Yılı Dönüm Noktası Olacak”
Türkiye’deki birçok şarj operatörüne altyapı sağlayan ve 250 şarj noktasıyla ülkenin en yaygın şarj
ağlarından birisine sahip olan Sharz.net, elektrikli araçlar dünyasıyla ilgili öngörülerde bulundu.

T

ürkiye’de 250 şarj noktasıyla en
geniş yayılıma sahip olan şarj
operatörü şirketlerinden Sharz.
net, elektrikli araç dünyasına dair
öngörülerini paylaştı. Elektrikli
otomobile geçiş sürecinde Türkiye’ nin son 10
yılda gelişim gösterdiği belirtilirken, mevcutta
6000 elektrikli aracın trafiğe kayıtlı olduğu
ifade edildi. Sharz.net Genel Koordinatörü
Ayşe Ece Şengönül, elektrikli araç sayısının kısa
bir süre içerisinde hızlı bir şekilde artacağını
vurgulayarak “Elektrikli araç sayımızın ülke
genelinde 2023 yılı sonuna kadar 3 katına
ulaşma potansiyeli olduğunu öngörüyoruz.
Diğer yandan 2023 yılı itibariyle bütün
otomobil üreticileri, dizel motorlu seri üretim
bantlarını kısıtlayarak elektrikli otomobil seri
üretim bantlarını genişletecek. Dönüm noktası
olan bu yıl itibariyle her sene, bir önceki seneye
göre 2-3 kat daha fazla elektrikli otomobil
satılacak. Tuşlu telefonlar ve tüplü televizyonlar
gibi, içten yanmalı motorlar da kısa süre
içerisinde hayatımızdan çıkacak.” dedi.
Türkiye’deki birçok şarj operatörüne
altyapı sağlayan ve 250 şarj noktasıyla ülkenin
en yaygın şarj ağlarından birisine sahip olan
Sharz.net, elektrikli araçlar dünyasıyla ilgili
öngörülerde bulundu. Grey market vasıtasıyla
satılan otomobiller dahil
olmak üzere, 2021 yılının ilk
6 ayında 894 adet elektrikli
otomobil satılırken, mevcutta
ülkemizde trafiğe kayıtlı
yaklaşık 6000 elektrikli aracın
yollarda olduğu vurgulandı.

Elektrikli araç popülasyonunun güçlü bir
ivmeyle artacağını dile getiren Sharz.net Genel
Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Avrupa ile
kıyaslandığında elektrikli araç adetlerimizin
halen çok küçük ve şimdilik bir var oluş
etkisi yaratmıyor. Ancak 2023 yılı itibariyle
bütün otomobil üreticileri, dizel motorlu araç
seri üretim bantlarını kısıtlayarak elektrikli
otomobil seri üretim bantlarını genişletecek.
Dönüm noktası olan bu yıl itibariyle her sene,
bir önceki seneye göre 2-3 kat daha fazla
elektrikli otomobil satılacak. Tuşlu telefonlar ve
tüplü televizyonlar gibi, içten yanmalı motorlar
kısa süre içerisinde hayatımızdan çıkacak.
Elektrikli gelecek sandığımızdan daha yakın.”
açıklamasını yaptı.
I-PACE VE TAYCAN GIBI PREMIUM
MODELLER ELEKTRIKLIYE ILGIYI
ARTIRDI
Tüketicilerin kullanım alışkanlıkları
sebebiyle, 10 yıl önce elektrikli araçlara
olan ilgisinin çok düşük olduğunu söyleyen
Şengönül, Renault Fluence Z.E., Renault Zoe,
BMW i3 ve Tesla gibi modellerle elektrikli
otomobil serüveninin başladığına değinirken
“Premium segmentteki markaların Türkiye
satışlarıyla elektrikli otomobillere olan ilgi
son 2 yılda ciddi bir boyut kazanmaya başladı.
Jaguar I-PACE, Porsche Taycan, Mercedes
EQC, BMW iX3 gibi modellerin yüksek
performansı, benzinli ve dizel araç sahiplerini
etkilemeyi başardı. Benzinli ve dizel araç
sahipleri farklı marka ve model elektrikli
araçların da satışa sunulmasını merakla
bekliyor. Bugün Türkiye’ de toplamda ortalama

1500 şarj istasyonu var ve şehirlerarası yollarda
hızlı şarj ünitesi kurulumları hızla devam
etmektedir. Şarj istasyonu sayısı önümüzdeki
yıllarda elektrikli araç sayısı ile doğru orantılı
olarak artacaktır ve filoların kullanımı ile
elektrikli hafif ticari araçların da piyasaya
dahil olmasıyla elektriklileşme hayatımızın
kaçınılmaz bir parçası olacak.” dedi.
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BMW’nin Elektrikli Modelleri Karşınızda
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW’nin elektrikli mobilite
alanındaki amiral gemisi Yeni BMW iX ve BMW’nin ilk tamamen elektrikli SAV modeli iX3
Alaçatı-Çeşme’de düzenlenen özel bir etkinlikle otomotiv basınına tanıtıldı.

O

tomobil dünyasının son
yıllarda çok hızlı ve radikal bir
değişimin içinden geçtiğini
belirten Borusan Otomotiv
İcra Kurulu Başkanı Hakan
Tiftik, başlayan yeni çağın endüstriyi olduğu
kadar perakende süreçlerini ve tüketiciyi de
dönüştürmeye başladığını söyledi. Borusan
Otomotiv olarak elektrikli mobilitede öncü
şirket olma misyonuyla hareket ettiklerini
ve temsil ettikleri markaların elektrikli
modellerini dünyayla aynı anda müşterilerine
sunduklarını belirten Tiftik, “Bu stratejimiz
doğrultusunda 2013 yılında BMW i3 modeliyle
başladığımız tamamen elektrikli mobilite
yolculuğumuzda, Mart ayında satışa sunmaya
başladığımız BMW iX3’den sonra BMW
iX’i de dünya lansmanından kısa bir süre
sonra Türkiye’de satışa sunarak bu yoldaki
kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş olduk.”
dedi.
PERFORMANS VE UZUN MENZILI BIR
ARADA SUNUYOR
Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka
akslarında yer alan elektrik motorları 326
beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili
0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede
ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj
ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW
iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun
mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında
10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten
bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla
maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW
iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam
doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.
KASLI VE AERODINAMIK DIŞ TASARIM
Sportif Aktive Aracı (SAV) segmentinde
tüm tabuları yıkan BMW iX, kaslı dış
tasarımı, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey
kaplamasıyla hem çok dikkat çekiyor hem
de sürüş keyfini benzersiz bir deneyime
dönüştürüyor. Markanın yeni tasarım dilinin
sembolü niteliğindeki geniş Böbrek Izgara, tüm
elektronik sürüş asistanlarının merkezi olarak
konumlandırılmış.
İŞLEVSEL VE FÜTÜRISTIK İÇ
MEKÂN
hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan
havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’
kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group
bir modelinde ilk defa hoparlörlerini
koltuk yapısına entegre etme seçeneğini
kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW
modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon
simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin
bir parçasını
oluşturan 12,3
ve 14,9 inçlik
kombine BMW
Kavisli Ekran,
fütüristik sürüş
keyfine vurgu
yapıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE
VERIMLILIK BIR ARADA
BMW iX3 yüksek performans ve
verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive
teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli
mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla
güç üretiyor. WLTP kriterlerine göre 459
kilometrelik menziliyle dikkat çeken otomobil
286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten elektrik
motoruna sahip. Bu motor sayesinde BMW iX3
0’dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor.
Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10
dakikada yaklaşık
100 kilometrelik
bir menzile
kavuşurken
yalnızca 34
dakikada
pillerini yüzde
80 oranında şarj
ediyor.
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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye’de
Premium D-Segmenti’nin Yıldızı yeni nesliyle Türkiye’de. Tamamen yenilenerek çok sayıda ilki
bünyesinden barındıran Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, 1 milyona yakın fiyatıyla kasım ayında
Türkiye’de yola çıktı.

Y

eni C-Serisi, geleneksel
Sedan formuyla Premium
D-Segmenti’nin yıldızı olmayı
sürdürüyor. 6 dereceye kadar
eğimli yapısıyla sürücü odaklı
ve sportif bir görünüm sağlayan yüksek
çözünürlüklü LCD ekran, iç mekan mimarisini
ön plana çıkartıyor.
TEKNOLOJI VE SPORTIFLIĞIN İDEAL
BIRLEŞIMINE TANIK OLUN
Yeni C-Serisi’nin, Edition 1 AMG adındaki
ilk üretime özel paketinde kapsamlı bir
donanım kombinasyonu sunuluyor. Maksimum
ayrıcalık ve konfor için tasarlanan Yeni C-Serisi
Edition 1 AMG, hayatınızı kolaylaştıracak
özelliklerle donatıldı. Otomatik bagaj kapağı
kapatma sistemi ve KEYLESS-GO, sürücü ve
yolcular için maksimum konfor sunarken, 19
inç çok kollu jantlar ve AMG tasarımı gövde
rengi bagaj üstü spoyleri, sportif bileşenleri
oluşturuyor. DIGITAL LIGHT ve Kör Nokta
Yardımcısı ise yüksek güvenlik beklentilerini
karşılıyor. Şükrü Bekdikhan: “Türkiye’de en çok
tercih edilen modelimiz olan C-Serisi’nin yeni
nesli ile Premium otomobil pazarında liderliği
hedefliyoruz”

SPORTIF DIŞ TASARIM
Yandan bakıldığında, özenle oyulmuş
yüzeyler benzersiz bir ışık oyunu yaratıyor.
Tasarımcılar çizgileri minimuma indirirken,
omuz çizgisi daha da belirginleşiyor. 18 inç
ile 19 inç arasında jantlar sportif görünümü
tamamlıyor. Ön görünümü dolduran, markaya
özgü ön ızgara tüm versiyonlara merkezi
olarak konumlandırılmış bir “Yıldız”a sahip.
AMG tasarım konseptinde krom “Yıldız” ile
elmas desenli ızgara kullanılıyor. Arkadan
bakıldığında bir Mercedes-Benz Sedan
otomobiline özgü çizgiler göze çarparken
stop lambaları benzersiz gündüz ve gece
görünümüyle dikkat çekiyor. C-Serisi’nin Sedan
gövde tipinde ilk kez iki parçalı arka aydınlatma
grubu tasarımı kullanılırken aydınlatma
fonksiyonları yan paneller ve bagaj kapağındaki
stop lambası parçalarına bölünüyor. İsteğe
veya donanım paketine bağlı zarif detaylar
dış görünümü tamamlıyor. “Metalik Spektral
Mavisi”, “Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü” ve
“Designo Metalik Opalit Beyazı” olmak üzere üç
yeni renk ile seçenekler zenginleştiriliyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI KOKPIT
Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Kanat profilini andıran mimaride uçak motoru
benzeri düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma
ızgaraları ve gösterişli dekoratif yüzeyler, kalite
algısını ve sportifliği güçlendiriyor. Göstergenin
ve orta ekranın 6 derece kadar eğimli yapısı
sürücü odaklı ve sportif bir görünüm sağlıyor.
Sürücü kokpitini yüksek çözünürlüklü, 12.3
inçlik bir LCD ekran domine ediyor. Havada
süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel
yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı
görünmesini sağlıyor. Kabin içerisindeki
dijitalleşme orta konsolda da devam ediyor.
Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü 11,9
inçlik dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor.
Dokunmatik ekran da havada süzülüyor gibi
görünüyor. Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki
ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor.

YENI NESIL MOTOR
Yeni C-Serisi’nde 20 bg ek güç ve 200
Nm fazladan tork kullanımı sunan ikinci
nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahip
dört silindirli benzinli motor (M 254) ilk kez
kullanıma sunuluyor. Enerji geri kazanımı
ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla
benzinli motor çok daha verimli bir yapı ortaya
koyuyor. Yeni turbo beslemesi, Mercedes-AMG
Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildi.
Teknolojinin seri üretime aktarılması,
performans ve verimlilik konularında tamamen
yeni standartlar belirliyor.
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Hatalı Uygulama İle Aracınızdan Olmayın!
Son 20 yılda otomobil sahipleri arasında popülerliği artan araç geliştirme ve “modifiye
kültürü” kişiselleştirme olanakları sunsa da, bilinçsizce yapılan uygulamalar çok ciddi
problemleri beraberinde getiriyor.

L

üks araçlara servis hizmeti
veren Aşin Otomobil, otomotiv
dünyasının bir parçası haline
gelen ve perde arkasında kalan
araç geliştirme ve modifiye
konusuyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.
Üreticilerin onlarca yıllık bilgi birikimi ve
tecrübesiyle geliştirdikleri otomobillerin;
motor, şanzıman, yürüyen aksam, fren sistemi,
karoser gibi noktalarında yapılacak dikkatsiz
her müdahalenin sonucunda büyük arızalar
ortaya çıkabileceği ve yol güvenliğini tehlikeye
atacağı belirtildi. Araç sahiplerinin bu konuda
bilinçsiz olduğunu söyleyen Aşin Otomobil
Genel Müdürü Okan Erdem “Her otomobil
mühendisler tarafından sadece belirli fiziki
koşullar altında çalışmak üzere tasarlanıyor.
Modifiye adı altında yapılacak hesapsız
tadilatlar hiç ummadığınız anda yoldan çıkıp
kaza yapmanıza neden oluyor.” dedi.
ARACINIZI ÇEVRE KATILINE
DÖNÜŞTÜRMEYIN
Son dönemde turbo beslemeli lüks
otomobillerde performansı artırmak ve daha
sportif bir motor sesine ulaşmak için birçok
sürücünün katalitik konvertörü iptal ettirip
düz boru çektirdiğini söyleyen Erdem “Bu

uygulamayla otomobilin tüm motor çalışma
karakterini bozmuş oluyorsunuz. Ayrıca
emisyon değerlerini korumak için kullanılan
katalitik konvertör iptaliyle zararlı tüm gazlar
çevreye yayılıyor, araç adeta bir çevre katiline
dönüşüyor. Bu araçların muayeneden geçmesi
zaten mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

BILINÇSIZ TADILAT ÖLÜME SÜRÜKLER
Yine daha agresif bir görünüm ve sportif
sürüş için bazı kullanıcıların yürüyen aksamda
yanlış uygulamalara gittiğini söyleyen Erdem,
profesyonel ellerde araştırma yapılmadan
yapılan tadilatlar hakkında tüketicileri uyardı.
“Maliyeti düşük tutmak için fabrika çıkışlı
helezonları kestirerek ya da soğuk presle
çalışma aralığını düşürerek karoseri yere
yaklaştırmak çok tehlikeli. Böyle uygulamalar
sonrasında çukur ve kasislerde sekme yapan
otomobil yoldan çıkarak kazaya neden oluyor,
helezon kesilmişse kaynak noktalarından
kırılması da yüksek bir olasılık. Ağırlık merkezi
değişen otomobilin yol tutuş karakteri de
bozuluyor. Bunun yerine
sadece üreticinin tavsiye
ettiği amortisör-helezon
yay setlerini kullanmak
gerekiyor.” dedi.

Mazda2 Green NCAP’te Hibritleri
Kıskandırdı!

E

Mazda M Hybrid sistemine
gereksinim duymaksızın CO2
emisyon değerini ve yakıt
tüketimini ortalama yüzde 10
oranında azaltırken, tork verisini
yüzde 6 artırmış oldu. Euro
NCAP’in bir girişimi olan Green
NCAP, -7 ile 35 santigrat derece
arasındaki sıcaklıklar, 1200
metreye varan rakımlar, kısa
yolculuklar, ağır yüklü yolculuklar
ya da otoban sürüşleri gibi bir
dizi gerçekçi yol senaryosuyla
otomobilleri teste tabii tutuyor.
HIBRIT TEKNOLOJIYE İHTIYAÇ Mazda’nın açıkladığı resmi
WLPT yakıt tüketimi ve emisyon
YOK!
değerleriyle testlerde elde edilen
Mazda2’nin yeni 1.5 litrelik
sonuçlar arasındaki minimum
benzinli Skyactiv-G motorunda
düzeydeki farklılık ise dikkat
sıkıştırma oranı 13:1’den 15:1’e
çekici.
yükseltildi. Sonuç olarak Mazda,
lektrikli ve hibrit
otomobillerin her
geçen gün popüler
hale geldiği otomotiv
endüstrisinde Mazda,
küçük sınıf modeli Mazda2 ile içten
yanmalı motorlara farklı bir bakış
açısı kazandırdı. Yakıt tüketimi
ve emisyon oranları konusunda
otomobilleri teste tabii tutan Green
NCAP, benzinli 1.5 litrelik Skyactiv-G
motorla donatılan Mazda2’yi 5
üzerinden 3,5 yıldızla ödüllendirdi.

BILINÇSIZ
YAZILIM
MASRAF
AÇIYOR
Yine daha
agresif bir
görünüm ve sportif
sürOtomotiv
teknolojisindeki en
büyük yeniliklerden
birisi olan ECU
yani elektronik
kontrol sistemleri
üzerinden,
motorun beygir
gücünü ve tork
verilerini yükseltmenin popüler bir uygulama
haline geldiğini belirten Erdem, “Tabiri caizse
bilgisayarı, programları ve OBD cihazı olan
birçok insan bu işe girmeye başladı. Çok
karmaşık araç yazılımlarında en ufak veri
girişini dahi değiştirmek turbonun, piston ve
supapların çok hızlı aşınmasına neden oluyor;
bu da lüks segmentte motor revizyonuna kadar
gidiyor; minimum 100-150 bin TL masraf
kapısı açılıyor. Bu yüzden sadece üreticilerin
onayladığı, sertifikalı markaların yazılımını
öneriyoruz.” şeklinde konuştu.

Mazda CX-5’e Yandan Çarpışma
Testinde Tam Not Aldı!

O

tomotiv
endüstrisindeki
güvenlik
testlerinde referans
kuruluşlardan birisi
olan ABD’li Insurance Institute
for Highway Safety (IIHS), 20
farklı marka ve modelin yer aldığı
yeni yandan çarpışma testlerinde,
Mazda’nın kompakt sınıftaki SUV
temsilcisi CX-5’i en yüksek nota
layık gördü. Yeni test sürecinde
bariyer ağırlığı 1500 kg’den 1900
kg’ye, çarpışma hızı ise 50 km/s’den
60 km/s hıza çıkarılarak çarpışma
enerjisi tam yüzde 82’i artırılmasına
karşın Mazda CX-5, 20 model
arasında testten başarıyla ayrılan tek
otomobil oldu.

TAM NOT ALDI
Gerçek sürüş koşullarına
uygun zorlu güvenlik
testleriyle bilinen, ABD’li
enstitü Insurance Institute
for Highway Safety (IIHS),
geçtiğimiz günlerde kompakt
sınıfta yer alan 20 farklı
marka ve modelde SUV
temsilcisini yandan çarpışma
testlerine tabii tuttu. Bir
önceki test programına göre
daha ağır koşullarda ilk kez
gerçekleştirilen testlerde
Mazda CX-5, mümkün olan
en yüksek nota layık görülen
tek otomobil unvanıyla,
testin tek geçer not alan
otomobili oldu.
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Porsche’ler ile Pistte Özgürce Gazladık
Porsche Türkiye tarafından basın mensuplarının Porsche modellerini tüm gün boyunca farklı
etaplarda deneyimleme şansı yakaladığı Porsche Pistte Sürüş Deneyimi etkinliği İstanbul
Park’ta bulunan Porsche Deneyim Merkezi’nde düzenlendi.

K

atılımcılar Porsche’nin
tamamen elektrikli ilk spor
otomobil modelleri Taycan
ve Taycan Cross Turismo ile
ilk kez pistte sürüş deneyimi
yaşamanın yanı sıra Porsche 911, Cayenne,
Panamera gibi efsane modelleri de çeşitli
parkurlarda deneyimleme fırsatı buldular.
Etkinlikte, Porsche’nin Taycan ve Taycan
Cross Turismo gibi tamamen elektrikli ilk spor
otomobillerinin yanı sıra 911 Carrera, 911 Turbo
S, 718 Cayman, Cayenne E Hybrid, Cayenne
GTS, Panamera GTS, Panamera 4S E-Hybrid
modelleri ile de sürüş deneyimi yaşandı.
Porsche Pistte Sürüş Deneyimi boyunca
katılımcılar pistte sürüş, slalom, off-road, skid
circle & kick plate etaplarında markanın farklı
modellerinin sürüş dinamiklerini ve sürüş
teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldular.

412 km menzile sahip. Taycan, elektrikli
otomobiller için normal voltaj düzeyi olan 400
volt yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan
ilk tamamen elektrikli spor otomobil. Taycan
sürücüleri açısından önemli avantaj sağlayan
bu özellik sayesinde, batarya 100 kilometreye
kadar bir menzil için yalnızca beş dakikada
yeniden şarj edilebiliyor (WLTP’ye göre).
Taycan’ın bataryasının yüzde 5’ten yüzde 80
şarj seviyesine ulaşması için hesaplanan süre
yaklaşık 22.5 dakika ve azami 270 kW şarj
gücüne sahip.
CROSS TURISMO İLK KEZ PISTTE
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 93,4 kWh
kapasiteye sahip Performans Plus Bataryası’nın
standart olarak sunulduğu ilk tamamen
elektrikli CUV modeli Taycan Turbo S Cross
Turismo, diğer Taycan modellerinde olduğu
gibi 800 voltluk bir sistemle çalışıyor.

İSTANBUL PARK’I ELEKTRIKLENDIRDI
Porsche pistte sürüş gününde katılımcılar
tamamen elektrikli modelleri Taycan
Turbo, Taycan Turbo S, Taycan 4S’i pistte
deneyimleme fırsatı buldular. Taycan Turbo
ve Turbo S modellerinin azami hızı 260 km/sa
olup, Turbo S modeli kalkış kontrol sistemiyle
birlikte 560 kW (761 ps), Taycan Turbo ise
500 kW (680 ps) güç sağlıyor. Taycan Turbo
0’dan 100 km/sa hıza 3,2 saniyede erişirken
menzili 450 km, Taycan Turbo S modeli ise
0’dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede ulaşırken

Taycan Turbo S Cross Turismo, 460 kW
(625 PS) motor gücüne sahip. Otomobil, kalkış
kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde
560 kW (761 PS) güç üreterek, 0’dan 100 km’ye
2,9 saniyede ulaşabiliyor. 250 km/sa azami
hıza ulaşan versiyon 388 - 419 km menzile
(WLTP) sahip. Dört tekerlekten çekişli ve
adaptif süspansiyon standart olarak sunuluyor.
Opsiyonel Off-road dizayn paketi yerden
yüksekliği 30 mm’ye kadar artırıyor. Bu özellik,
Cross Turismo modelini off-road koşullarında
da kullanılabilecek ideal bir otomobile
dönüştürüyor.
Standart
“Gravel Mode”
yeni modelin
engebeli yollarda
kullanıma
uygunluğunu
artırıyor.

Yeni Opel Mokka-e, “2021 Altın Direksiyon
Ödülü’nü” Kazandı
Elektrikliye geçiş hamlesine hız kesmeden devam eden Alman üretici Opel, batarya elektrikli
Mokka-e ile Alman Auto Bild dergisinin her yıl düzenlediği “Altın Direksiyon Ödülleri” kapsamında
25.000 Euro Altındaki En İyi Otomobil seçildi.

Y

eni Opel Mokka-e, rakiplerini
geride bırakarak otomotiv
endüstrisinin en prestijli
ödüllerinden biri olan “2021
Altın Direksiyon Ödülleri’nde”
“25.000 Euro’nun Altındaki En İyi
Otomobil” seçilerek Opel’in bu ödüle dair
başarı geleneğini sürdürüyor. Daha geçen
yıl batarya elektrikli Opel Corsa-e, “Altın
Direksiyon Ödülü’nü” kazanmıştı. 2017
yılında Ampera-e, 2020 yılında Corsa-e,
2021 yılında Mokka-e, Opel’in üçüncü
elektrikli ve ilk SUV’u olarak ödül kazandı.

Şimşek logosunu taşıyan elektrikli
araçlar, müşterileri kadar AUTO
BILD ve BILD am SONNTAG uzman
basın mensubu jüri üyelerini ve
okuyucularını da heyecanlandırıyor.
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Ford Mustang Mach-E’ye 5 Yıldız

Ford Mustang Mach-E güvenlik ve çevre konusunda, bağımsız Euro NCAP ve Green NCAP
kuruluşları tarafından iki derecelendirmeye birden layık bulundu.

F

ord’un ilk tam elektrikli SUV’si
Mustang Mach-E, gittikçe
büyüyen ödüller ve başarı
listesine, Euro NCAP ve Green
NCAP’ten 5 yıldızlı iki önemli
derecelendirme daha ekledi. Ford’un yeni
tam elektrikli SUV’u bağımsız araç güvenliği
kuruluşu ile enerji açısından verimli ve çevre
dostu ‘temiz’ otomobillerin geliştirilmesini
destekleyen bağımsız girişim tarafından yapılan
değerlendirmelerde maksimum derecelendirme
olan 5 yıldız aldı. Mustang Mach-E’nin en sıkı
kriterlerin uygulandığı çarpışma testlerindeki
performansı yetişkin yolcular için %92,
çocuk yolcular için %86 güvenlik puanıyla
değerlendirildi. Otomatik Başlat-Durdur ve
Şerit Hizalama özellikli Akıllı Adaptif Hız
Kontrolü,1 Aktif Frenleme özellikli Çarpışma
Önleme Yardımcısı1, Kör Nokta Uyarı Sistemi
ve Şeritte Kalma Yardımcısı gibi standart
sürücü destek teknolojileri de maksimum
güvenlik derecelendirmesine katkıda bulundu.
SUV, şerit destek teknolojilerinde de tam puan
aldı.

MUSTANG MACH-E ÖDÜLE DOYMADI
Sıfır emisyonlu, 610 km’ye (WLTP)2
kadar elektrikli sürüş menziline sahip batarya
elektrikli güç aktarma organıyla çalışan
Mustang Mach-E, Green NCAP tarafından
gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamındaki

temiz hava ve sera gazı emisyon testlerinde de
tam not almayı başardı. Enerji verimliliğinin
%94 olarak değerlendirmesine soğuk ve sıcak
laboratuvar testlerinde çalışma için tam puan
da katkı sağladı.

Hyundai Efsanevi Grandeur Modeli Retro Konseptle Anılıyor
Hyundai, 80’lere damgasını vuran Grandeur modelini anmak için retro bir konsept hazırladı.

H

yundai Motor Company,
efsanevi sedan modeli
Grandeur’ün 35’inci yıl
dönümünü kutlamak
için özel bir konsept
model hazırlayarak tüm dikkatleri üzerine
çekti. Hyundai tasarımcıları, bu yeni
konsept modelde köşeli orijinal tasarıma
sadık kalırken aynı zamanda gelecekteki
teknolojiler ve fütüristik çizgiler için de
kendilerini geliştirmeye devam etmiş
oluyorlar. Geçtiğimiz aylarda markanın
ilk seri üretim modeli Pony’yi yeniden
canlandıran mühendisler, bu konseptte
de elektrifikasyona ve gelişmiş aydınlatma
teknolojilerine yer vermiş. İlk kez 1986
yılında satışa sunulan Grandeur, markanın
ana vatanı Güney Kore’de ve Amerika’da
oldukça sevilmiş ve sedan modeller arasındaki
iddiasını günden güne artırmıştı.
IONIQ 5 modeliyle otomotiv endüstrisine
yepyeni teknolojileri kazandıran Hyundai,
yeni konsept modelinde de Parametrik Piksel
dış aydınlatma ve üst kaliteyi simgeleyen
Napa deri döşemelerle hazırlanmış bir iç
mekan sunuyor. Ultra modern, elektrikli bir

otomobil konsepti olarak dikkat çeken araç,
retro cazibesini de ilk bakışta hissettiriyor.
Yeni yan aynalar, kapalı tip jantlar, sürgülü
kaplamalar ve ön-arka piksel tarzı LED far
grubuyla da görselliğini zirveye çıkarıyor.
Bronz renkli aydınlatma ve buna uygun
modern bir ses sistemi tercih eden mühendisler,
orjinaline sadık kalarak “Newtro” yani yenilik
+ retro konsept teması uygulamışlar. Güney
Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından
geliştirilen ve 18 hoparlörü kontrol eden
4way4 ses sistemi, Grandeur’ün iç mekanını
akustik teorisine dayalı olarak bir konser
salonuna dönüştürüyor. Orta konsol ve gösterge
panelinin bileşimi sayesinde, muhteşem bir
netlik ve derin bas ile zengin ses sunan sistemde
piyano işlevi de var. Araç park halindeyken ses
sistemi aracılığıyla piyano çalınabiliyor.
Ön koltuklar, orijinal Grandeur’den ilham
alarak bordo kadife ile donatılmış. Konseptin
arkasında ise kaliteli bir şekilde üretilmiş Napa
deri döşemelere yer verilmiş. Orta konsol kol
dayanağı ise, pahalı bir kol saati veya mobil
cihazlar gibi değerli eşyaları saklamak için gizli
bir bölmeye sahip.

Gösterge panelindeki kadranları ve
düğmeleri ultra geniş olarak kullanan
tasarımcılar, dokunmatik özellikli düz ekrana
da yer vermişler. Tek kollu direksiyon simidi
ve uçaklardaki gaz koluna benzer vites
koluyla da 80’lerin havasını koruyan Hyundai
tasarımcıları, dijital gösterge panelinin sol
ve sağ uçlarından başlayan bronz renkli
ışık huzmesini de kabinin çevresine doğru
yaymış. B sütunlarına nüfuz eden bu
ambiyans aydınlatması, iç mekana göz alıcı
bir renk katıyor ve daha geniş bir alan hissi
uyandırıyor.
1975 Pony ve 1986 Grandeur modellerinin
elektrikli retro konseptlerini tasarlayan
Hyundai tasarımcıları, bir başka “Heritage
Serisi” ile marka mirasının değerlerini
yeniden keşfetmeye devam edecek.
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Yeni Mercedes-AMG SL Tamamen Yenilendi
Yaklaşık 70 yıllık tarihinde ilk kez dört tekerlekten çekişle sunulan SL’de ayrıca, ilk kez
standart olarak aktif arka aks yönlendirmesi sunulurken, ilk kez seri üretim bir MercedesAMG modelinde, jant içinde düzenlenen beş kollu bir ön aks kullanılıyor.

M

etal tavanlı öncüsüne göre
21 kg ağırlık tasarrufu
ve daha düşük ağırlık
merkezine imkan veren
tente tavanın açılıpkapanma süresi sadece 15 saniye ve 60 km/s
hıza kadar devreye alınabiliyor. Kusursuz
aerodinamik unsurlar gövde tasarımına
sorunsuz bir şekilde entegre edilirken,
sürtünme katsayısı, üstü açık spor otomobiller
için müthiş bir değer olan 0.31 cd’ye düşürüldü.
Minimalist iç mekan, “Hiperanalog” olarak
adlandırılan analog ve dijital dünyanın heyecan
verici kombinasyonunda, üç boyutlu bir vizöre
entegre edilen tamamen dijital gösterge paneli
ile vurgulanıyor.
AIRSCARF STANDART OLARAK
SUNULUYOR
Metalik Hyper Blue ve MANUFAKTUR
Monza Gray Magno olmak üzere ikisi SL’e özel,
on iki gövde rengi, üç tente rengi ve çok sayıda
yeni jant tasarımı ile geniş kişiselleştirme
imkanları sağlanıyor. Yeni SL, ilk aşamada
476 HP ve 585 HP’lik iki güç seviyesine
sahip, “Tek Adam, Tek Motor” ilkesine göre
üretilen AMG 4.0 litre V8 biturbo motorlarla
sunulurken, ilerleyen dönemlerde, AMG E
PERFORMANCE stratejisi kapsamında, SL’in
performanslı bir hibrit versiyon da olacak.

DIŞ TASARIM: SPORTIF GENLERE
SAHIP DENGELI TASARIM
Uzun dingil mesafesi, kısa ön ve arka
çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli ön cam,
arkaya yakın konumlandırılan kabin ve güçlü
arka kısım, gövde tasarımının karakteristik
özellikleri olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar
karakteristik SL gövde orantılarını oluşturuyor.
Güçlü çamurluk kemerleri ve gövde hizasında
büyük alaşım jantlarla roadster’a güçlü ve
dinamik bir görünüm kazandırıyor. Kapalıyken
gövdeye kusursuz bir şekilde entegre olan tente
tavan, SL’in sportif yönünü güçlendiriyor.
AMG’ye özgü radyatör ızgarası, ön cephenin
genişlik algısını güçlendiriyor ve 14 dikey
çıta tüm SL modellerinin atası olan 1952’nin
efsanevi 300 SL yarış spor otomobiline
gönderme yapıyor. İnce, keskin hatlara sahip
DIGITAL LIGHT LED farlar ve yine ince
LED stop lambaları modern ve dinamik bir
görünümü tamamlıyor.
İÇ TASARIM: “HIPERANALOG”
KOKPITLI LÜKS PERFORMANS
Yeni Mercedes-AMG SL’in iç tasarımı,
ilk 300 SL Roadster geleneğini modern çağa
uyarlıyor. Yeni nesil, sportifliği ve lüksü
muhteşem bir şekilde birleştiriyor.

Kaliteli malzemeler ve kusursuz işçilik
yüksek konfor standardına vurgu yapıyor.
Ayarlanabilir merkezi ekranıyla orta konsol
sürücü odaklı bir tasarım ortaya koyuyor. 2+2
kişilik yeni iç mekan, eskisinden daha fazla alan
ve işlevsellik sunuyor. Arka koltuklar günlük
kullanım pratikliğini artırıyor ve 1,50 metreye
kadar yolculara rahat bir yaşama alanı sunuyor.
300 SL Roadster’ın kaliteli malzemelerle
bezenen minimalist iç mekanı, yeni modelin iç
tasarımına ilham veriyor. Ortaya “Hiperanalog”
olarak adlandırılan analog ve dijital dünyanın
heyecan verici bir kombinasyonu çıkıyor. Üç
boyutlu bir vizöre entegre edilen tamamen
dijital gösterge paneli buna bir örnek. Standart
olarak sunulan
MBUX
bilgi-eğlence
sistemi, özel
ekran temaları
ve farklı mod
seçenekleri
sunuyor.

Brisa’nın Dijital Lastik Asistanı İle Lastik Seçmek Çok Kolay
Lastiğin ötesinde hizmetler sunarak yolculuğun geleceğini tasarlayan Brisa, Türkiye’de bir ilk olarak
Dijital Lastik Asistanı hizmetiyle lastik alımlarında müşteri deneyimini bir adım ileriye taşıyor.

T

ürkiye lastik sektörü lideri
Brisa, TÜSİAD’ın Sanayide
Dijital Dönüşüm platformunda
Ar-Ge Çalışmaları kapsamında
Golive isimli bir girişimci
kurumla eşleşmişti. Eşleşme sonucu birlikte
geliştirilen yapay zekâ çözümü olan “Dijital
Lastik Asistanı” yazılımıyla, lastik seçimi
müşteriler için kolaylaşıyor. Türkiye’de bir ilk
olan bu akıllı teknoloji sayesinde kullanıcılar
araçlarına uygun lastiğin ebadı, hız-yük
endeksi gibi bilinmesi zor ve lastiğin üzerinde
bulunması zahmetli olan teknik detayları
bilmeseler dahi kendileri için en uygun lastiği
profesyonel
destek
almadan
online olarak
bulabilecekler.

Bunun için ise cep telefonuyla çekilebilecek,
mevcut lastiğinin fotoğrafını Lassa, Bridgestone
ve Lastik.com.tr web sitelerindeki chatbot
üzerinden göndermesi yeterli olacak.
İleri görüntü işleme ve makine öğrenmesi
teknolojilerini kullanan Dijital Lastik
Asistanı için 250’den fazla bayi çalışanının
gönderdiği çeşitli marka ve ebatlarda 40 bin
adet lastik fotoğrafı toplanarak bir veri havuzu
oluşturuldu. Uygulama, veri havuzundaki
fotoğraflardan öğrenen yapay zekâ ile
müşterilerin gönderdiği lastik fotoğraflarını
anlamlandırarak marka – ebat – hız ve yük
endeksini tespit ediyor. Analiz sonrası, Lassa
ve Bridgestone markalı muadiliyle eşleşme
yaparak müşteriye öneri sunuyor. Böylece
Brisa müşterilerine kolay ve pratik bir alışveriş
deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
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Tamamı Videolu İlk İlan platformu Widio Karşınızda
İlanlar artık eskisi gibi değil çünkü bu ilanlar konuşuyor. Türkiye’nin tamamı videolu ilk
platformu Widio ile emlak ve sıfır/ ikinci el vasıta alım-satım ilanlarında maksimum hız,
maksimum güven, minimum yanılma devri başlıyor.

H

angimiz bir ilanın fotoğrafı
ile gerçeği arasında farkla
ilgili hayal kırıklığına
uğramadık? Pandemi
döneminde Bodrum’da
Ayvalık’ta Çeşme’de ev ararken zorlanmadık
mı? Araç satın alırken hangimiz fotoğrafta net
görünmeyen detaylar için, satıcıyı bir arayıp
konuşalım demedik... İşte bu tecrübelerden
yola çıkarak girişimci bir zeka ile hayata geçen
Türkiye’nin tamamı videolu ilk ilan platformu
Widio ile artık ilanlar konuşuyor. “Fotoğraf
yanıltır video yanıltmaz” fikrinden hareketle
bundan böyle, emlak ve sıfır/ikinci el vasıta
alım-satımları video anlatımlı ilanlar üzerinden
gerçekleşecek.
GÜVENILIR, HIZLI VE KULLANICI
DOSTU
Yeni nesil bir sosyal satış platformu olarak
çok yakında sektörün dinamiği haline gelecek
Widio; Android ve Apple cihazlarla uyumlu bir
uygulama. Masaüstünden de kolayca erişim
sağlanan platformda, emlak ve sıfır/ikinci el
vasıta ilanları bir arada. Üstelik tamamı video
formatında ve anlatımlı. Widio, emlak ve sıfır/
ikinci el vasıta arayışını güvenilir ilanlarla

yapmak isteyen alıcılarla, herkese ihtiyaçlarına
en uygun emlak ve vasıta alternatiflerini
sunmak isteyen profesyoneller arasında bir
köprü niteliğinde. Bu yönüyle Widio bir
taraftan son kullanıcılara; kullanımı kolay,
detaylı arama ve filtreleme yapabilecekleri
güvenli bir ilan platformu sunuyor, diğer
taraftan da sektör profesyonellerine teknik ve
içerik açısından bir kalite standardizasyonu
sağlayarak oyunun kurallarını değiştiriyor.
FOTOĞRAF YANILTIR, VIDEO
YANILTMAZ
Her devrin farklı ihtiyaçları olduğunun
altını çizen Widio CEO’su Serkan Kutluk,
günümüzün hız çağında en önemli ihtiyacın
da zaman tasarrufu ve güven olduğunu
söyleyerek Widio hakkında şunları söylüyor:
“Emlak ve vasıta satışlarında ilanlar genelde
3-5 fotoğraf ile sınırlı. Fotoğraftan yeterince
detay anlaşılmıyor, arabayı daha önce kim
kullanmış, evin nasıl bir bahçesi var, bunları
anlamak için satıcının kendisi ile defalarca
konuşma trafiği oluyor. İşte Widio ile tüketici
nezdindeki bu güvensizliği ortadan kaldırmak
istedik. Sektörün bu tarafında olan emlak/
vasıta profesyonelleri için de bu güvensizlikle

baş etmek de çok zor. O yüzden tüketiciyi
rahatlatacak ona güven verecek bir model
olmalı diye düşündük, bu modelin merkezine
de video formatını koyduk. Günün sonunda
video “Widio” oldu diyebilirim. 1 yılı aşkın
süredir yoğun bir şekilde yürüttüğümüz
çalışmaların ardından, platformu 5 ay önce
yayına açtık. Her geçen gün trafiğimizin ve
ilan sayımızın katlanarak arttığını görüyoruz.
Bugün platformda 1500’ün üzerinde video
içerik yer alıyor. Hedefimiz öncelikle kısa
sürede tüm Türkiye’ye
yayılarak bir videolu
ilan ekosistemi
yaratmak ve ardından
globale açılmak”.

Elektrikli Araç Trendine Hazır Olmak İçin Zamana İhtiyaç Var
Yedek parça ve otomotiv satış sonrası sektöründe 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Motor
AŞİN, piyasada kendini göstermeye başlayan elektrikli araçlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

M

otor AŞİN CEO’su Saim
Aşçı, pazarda elektrikli
otomobil satışlarının
payı henüz düşük
seviyelerde olmasına
karşın elektrikli araçların sayısında artış
trendinin devam ettiğini belirtti. Aşçı
“Bu trendin geçişinde altyapı çalışmaları,
teknik yeterlilik ve donanım çok önemli.
Ekosistemin en önemli ayağında akıllarda
satış sonrası hizmetlere yönelik soru işaretleri
geliyor. Teknik servisler, araçların bakımının
yapıldığı noktalar olması sebebi ile, yaygın
bir ağın olması, sürecin gelişiminde çok
önemli bir yer tutacaktır.” dedi. Ayrıca “Her
değişim projesinin olmazsa olmazı olan
altyapı çalışmalarıyla sürecin tüm ayaklarının
nitelikli olarak ivedilikle yapılandırılması,
ülkemizin küresel olan bu trende eş zamanlı
uyumluluğu noktasında son derece önemli ve
aciliyet göstermektedir.” yorumunda bulundu.

STANDART ARAÇLARA GÖRE SERVIS
HIZMETI KARMAŞIK
Uzmanlar elektrikli araçların, geleneksel
araçlara göre oldukça farkı teknolojik
donanımlar barındırdığını, bu nedenle bakım
ve onarımları yapılırken belirli riskleri ve teknik
bileşenleri de beraberinde getirdiğine dikkat
çekiyor. Elektrikli araçlar ile konvansiyonel
araçlar arasındaki farklılıktan bahseden
Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı ise, “Elektrikli
araçlarda fosil yakıtlar yerine elektrikli lityum
bataryalar kullanılıyor. Bu bataryalar ise
akım değeri ve içerdiği yüksek voltaj ile olası
tehlikeli riskler içeriyor. Diğer yandan elektrikli
araçların içerdiği teknoloji ve donanım
unsurları bu araçlara gereken teknik desteği
vermede farklı yeterlilikleri ve önlemleri
gerektiriyor.” açıklamasını yaptı.
EĞITIMLI PERSONELLERIN İSTIHDAM
EDILMESI HAYATI ÖNEME SAHIP
Tüm bu gelişmeler ışığında, özellikle yerli
elektrikli aracın piyasaya yoğun adetlerle
çıkacağı 2023 yılında elektrikli araçların servis
hizmetlerinde kalifiye, eğitimli personellerin
istihdam edilmesi ve bunların desteklenmesinin
önemli bir rol oynaması bekleniyor. Planlı bir
entegrasyon ile satış sonrası elektrikli araç
ekosistemi yapılandırılabileceğini vurgulayan
Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “Verilecek

desteklerle, ustalarımızı ve çıraklarımızı
eğitmeli, sertifika programları ve kurslarla
teknik yeterliliklerini sağlamalıyız. Bu
konuda gereken sertifika programlarına başta
teknik okullar olmak üzere sektör paydaşları
olan STK’lar, ticaret odaları ve ilgili kamu
kuruluşları ivedilikle destek vermeli ve
dönüşümün en önemli ayağı olan altyapıdaki
yetkin ekiplerin oluşumu hızlandırılmalıdır.”
ifadelerine yer verdi. Aşçı ayrıca elektrikli
araçların ancak satış sonrası hizmetlerinin
güvenceye alınıp, gelişmekte olan elektrikli
araç piyasasında satış sonrası teknik
servislerle güçlü bir imaj elde edilebileceğini
vurguladı.
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Yeni Honda Civic Sedan’a Turbo LPG Dopingi
Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan ve dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi
başarısına ulaşan ikonik modeli Civic; tamamen yenilenen 11’inci nesli ile 13 Kasım 2021
tarihinde 374 bin TL’den başlayan satış fiyatı ile Türkiye yollarına çıktı.

H

onda’nın sedan
segmentindeki başarılı
temsilcisi olan Civic
modelinin 11’inci nesli
Türkiye yollarına çıkıyor.
Yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde
24 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı
başaran Honda’nın ürün gamındaki en uzun
soluklu model olan Civic, Honda mühendisleri
tarafından insana fayda odaklı yaklaşım
kapsamında geliştirilmeye devam ediyor. İlk
kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneği
ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic
Sedan; 13 Kasım 2021 tarihinde 374 bin TL’den
başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
YIL SONUNA KADAR 3 BIN ADET
SATIŞ HEDEFI
Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan
Civic Sedan’ın üretildiği günden bu yana
dünya çapında 24 milyondan fazla satış
adedi başarısına ulaştığını belirten Honda
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent
Kılıçer, Türkiye’ye özel LPG versiyonunun da
başarısına dikkat çekti. Bu alanda Kocaeli’nde
LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını
belirten Kılıçer, “Civic Sedan’ın LPG’li
versiyonu Türkiye’de önemli başarı grafiklerine
sahip. Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne
alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirdik hem
tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk.
Yeni Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna kadar 3
bin adet, 2022 yılında da 13 bin adet satmasını
hedefliyoruz. Bu satışların yüzde 75’ini Turbo
LPG versiyonu oluşturacak” dedi. Kılıçer ayrıca
segmentine liderlik eden ve müşterilerin yoğun
ilgi gören 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’dan
da toplam 106 bin satış gerçekleştirdiklerini
belirtti.

BUGÜNE KADAR KI EN GELIŞMIŞ CIVIC
Yeni Civic Sedan’ın 11’inci neslinde güç
aktarma organları geliştirilirken; yakıt
verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki
neslin güçlü yönleri korundu. Yeni Civic,
geliştirilen motor özellikleri ve iyileştirilen CVT
şanzıman ile yüksek verimlilik seviyesini ve
gelişmiş sürüş keyfi ile bir arada sunuyor. Yeni
nesil Civic Sedan, yakıt verimliliği sağlarken
1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine
sahip olması ile dikkat çekiyor. Honda’nın
insan odaklı tasarım yaklaşımı ile geliştirilen
11’inci nesil Civic Sedan’da teknolojik özellikler
de sürücüye fayda sağlamak için kullanılıyor.
Bu yaklaşımın sonucu olarak bugüne kadarki
en gelişmiş Civic ortaya çıkarken; standart
olarak tüm donanım paketlerinde Apple
CarPlay® ve Android Auto™ uyumlu olan bilgieğlence sistemi sunuluyor. Ayrıca Executive+
versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj
özelliği yer alıyor. Yeni nesil Civic Sedan’da
sürücü ve yolcu güvenliği için alınan tedbirler
de dikkat çekiyor. 11’inci nesil Civic Sedan
sunulan Honda SENSING teknolojisi ile
önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece
yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera
kullanılıyor.

Honda’nın gelişmiş sürüş destek
teknolojileri ise güvenli bir yolculuk deneyimi
sunuluyor. Önceki nesil Civic Sedan
modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına
ek olarak Executive+ paketinde sunulan ve sağ
yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan
Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı
multimedya ekranında görüntülenebiliyor.
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Yeni Range Rover Standartları Belirlemeye Devam Ediyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu Land Rover, SUV araç sınıfının en lüks modeli
Range Rover’ın beşinci neslini 26 Ekim’de Londra’daki Royal Opera House’da düzenlenen
dünya lansmanıyla tanıttı.

Z

amansız tasarımı, moda ve
trendlere yön veren detaylarıyla
SUV araç sınıfında lüksün
sembolü olan Range Rover,
beşinci nesliyle de lüksü
kullanıcılarına yaşatmaya devam ediyor. Yeni
Range Rover, nefes kesen zarafeti ve öncü
teknolojileriyle sınıfında yeni bir dönem
başlatmaya hazırlanıyor. Yeni Range Rover,
3 litre hacmindeki 350 bg güç üreten, Mild
Hybrid teknolojili dizel motoruyla Borusan
Otomotiv Yetkili Satıcılarında standart ve uzun
aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında yerini
alacak. HSE ve Autobiography’ye ek olarak
Yeni Range Rover, lansman senesine özel First
Edition donanım paketi ile de sunulacak. Yeni
Range Rover’ın Türkiye’deki anahtar teslim
başlangıç fiyatı ise 5.468.000TL olacak.
DÜŞÜK SÜRTÜNME KATSAYISI İLE EN
AERODINAMIK LÜKS SUV
Land Rover’ın modern tasarım felsefesi
doğrultusunda Yeni Range Rover’da görülen
sofistike yüzey ve çizgiler; gözü yormayan, yalın
ve modern bir görüntü sunarken aynı zamanda
aracın 0,30 cd’lik sürtünme katsayısına da
katkıda bulunuyor. Markanın MLA-Flex
olarak adlandırdığı esnek modüler mimarisi,
kullanıcısına daha geniş yaşam alanıyla
birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi
sunuyor. Ayrıca Land Rover’ın Entegre Şasi
Kontrol Sistemi, bugüne kadar Land Rover’ın
geliştirdiği en yetenekli ve teknolojik şasi olma
özelliğine de sahip.

BIRINCI SINIF MALZEMELERLE
YENIDEN TASARLANAN İÇ MEKAN
Yeni Range Rover’ın lüks iç mekanı,
kullanıcılara sakin ve konforlu bir ortam
sunmak amacıyla en iyi malzemeler ve en yeni
teknolojilerle uyumlu olacak şekilde tasarlandı.
Türkiye’de satışa sunulacak olan Yeni Range
Rover’da yumuşak dokulu, üst düzey kaliteye
ve konfora sahip olan Semi-Aniline deri
döşeme standart olarak sunulacak. Yeni Range
Rover, Land Rover’ın ödüllü Pivi Pro bilgieğlence teknolojisini şimdiye kadar sahip
olduğu en büyük dokunmatik ekranla bir adım
ileriye taşıyor. İç mekanın mimari hafifliğini
somutlaştıran 13,1 inçlik kavisli ekran, tüm
ana araç fonksiyonlarının kontrolünü sağlıyor.
Ön koltukların arkasına monte edilmiş
ayarlanabilir 11,4 inç büyüklüğündeki HD
dokunmatik ekranlar ile yeni Arka Koltuk
Eğlence Sistemi, arka koltuklarda yolculuk
yapanlar için uzun seyahatleri keyifli hale
getiriyor. Arka Koltuk Eğlence Sistemi, Yeni
Range Rover’ın First Edition ve Uzun Aks
Aralığı (LWB) versiyonlarında standart,
diğer donanım paketlerinde ise opsiyonel
olarak sunuluyor. Bu ekranları ve aracın arka
bölümünde yer alan birçok özelliği kontrol
etmek için 8 inç boyutunda Dokunmatik Ekran
Kumandası da bulunuyor. Autobiography ve
First Edition donanım paketlerinde Executive
Sınıf Koltuklar ile birlikte standart olarak
sunulan bu kumanda paneli, HSE donanımında
ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

DIJITAL LED FAR TEKNOLOJISI ILE
DAHA İLERI GÖRÜŞ
Yeni Range Rover sahip olduğu üst
düzey konfor ve lüksü, gelişmiş teknolojik
donanımlarıyla da destekliyor. Bu donanımlar
arasında en dikkat çekici olanlardan biri
de Dijital LED far teknolojisi. Bu teknoloji
sayesinde farlar, yaklaşık 500 metrelik alanı
aydınlatarak daha geniş bir görüş alanını
kullanıcısına sunuyor. Dijital LED far
teknolojisi, milyonlarca mikro aynadan oluşan
bir filtre kullanarak ışık hüzmesini istenilen
noktaya yüksek çözünürlükle iletiyor.
EN YENILIKÇI HAVA TEMIZLEME
SISTEMI
Yeni Range Rover, Kabin Hava Temizleme
Sistemi Pro ile lüks SUV segmentine yenilik
getiriyor. Dual-NanoeTM X teknolojisini
kullanan sistem, kokuları ve virüsleri önemli
ölçüde azaltırken, PM2.5 Kabin Hava
Filtrelemesi ile hava kalitesini de en üst
seviyeye çıkarıyor.

Continental Kışa İndirim Kampanyası İle Giriyor
Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental“Zorlu kış şartlarına Continental şart“sloganıyla
1 Eylül – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 500 TL’ye varan bir indirim kampanyası düzenliyor.

C

ontinental, karlı, buzlu ve ıslak
yollarda üstün performansı
bağımsız kurumlar tarafından
yapılan test sonuçlarıyla
kanıtlanan yeni kış lastiği
WinterContact™ TS870 ile kış kampanyası
için yola çıkıyor. Havaların soğumaya
başlamasıyla araçlarını kışa hazırlayan ve

lastiklerini değiştirmek isteyen sürücüler,
kampanya kapsamında500 TL’ye varan
indirimden faydalanabiliyor. 1 Eylül – 31
Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan
kampanya ile lastik
alacak olan herkesi
Continental marka
binek ve 4X4/SUV
ürün gruplarında 4
lastik için KDV dahil
500 TL’ye varan
indirimler bekliyor.
Üstelik Yapı Kredi
Worldcard ile peşin
fiyatına 9 taksit
imkânı da sağlanıyor.
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Fiat’tan Bir İş Birliği Daha

F

Fiat, U2’nun solisti Bono tarafından pandemilerle savaşmak için kurulan (RED) ile iş birliği gerçekleştirdi.
iat ve pandemilerle savaşmak
için kurulan (RED) arasında iş
birliği gerçekleşti. 500 ailesinin
tamamını kapsayan iş birliği Yeni
(500) RED’in pazara sunulmasıyla
başladı. Tamamen elektrikli, dünyanın ilk
(RED) otomobili olan 500, aynı zamanda
“gezegeni ve insanlarını koruyun” mesajının
da elçisi oldu. Yeni 500 (RED), “Gezegen
için üretildi. İnsanlar için üretildi” mesajının
pozitifliğine vurgu yapan gövde ve iç mekân
rengi Red by (RED) ile yollarla buluştu.

Fiat, bu özel seriyi tanıtmak ve ikonik
modeli 500’ün evrensel misyonunu vurgulamak
amacıyla bir film yayınladı. Filmde, dünyada
barış ve sevginin marşı olarak adlandırılan,
Napoliten şarkı “O Surdato Nammurato”
kullanıldı. Başlangıçta arka planda kalan
müzik, ekranda Yeni (500) RED göründüğünde
daha iyi bir geleceğe ulaşmak hedefiyle
onu seçen insanların da kadraja girmesiyle
yükseliyor ve pandemilere karşı mücadeleye
vurgu yapıyor. Herkesin değişime öncülük
edebileceğine olan inançla, film “değişimin

sürücü koltuğuna oturmaya hazır ol” mesajıyla
sona eriyor.

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé Karşınızda
Coupé ve Cabrio versiyonlarının tanıtılmasının ardından BMW tutkunlarının merakla beklediği
Yeni 4 Serisi Gran Coupé, üstün sürüş dinamikleri ve keskin hatlara sahip şık tasarımıyla
Yeni BMW 420i Gran Coupé modeli satışa sunuldu.

Y

eni BMW 4 Serisi Gran Coupé,
aynı modelin diğer gövde
tiplerinde olduğu gibi yekpare
Böbrek Izgaralar’ı ile kendini
hemen belli ediyor. Yeni BMW
4 Serisi Gran Coupé’nin keskin çizgilere sahip
göz kamaştıran tasarımı sportif olduğu kadar
zarif bir görünümü de bir arada sunuyor.
TAMAMEN YENILENMIŞ KABIN
TASARIMI
Yeni 4 Serisi Gran Coupé, kullanıcılarını
sürücü kapısından içeriye baktıklarında bir
önceki jenerasyona göre tamamen değişen bir
iç mekân ve en son teknoloji ürünü özellikleri
ile karşılıyor. Yeni 4 Serisi Gran Coupé’nin
opsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları

arasında iç mekân için gösterge panelinde
Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon
Surround ses sistemi yer alıyor.
TEKNOLOJI ÖN PLANDA
En son teknolojileriyle dikkat çeken Yeni
4 Serisi Gran Coupé’de BMW Live Cockpit
Professional standart olarak sunuluyor.
12,3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve
10,25 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü
multimedya ekranıyla BMW Live Cockpit
Professional hem göze hem de kullanışlılığa
hitap ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé’de
bulunan BMW İşletim Sistemi 7 sayesinde
sürücüler multimedya ekranının temalarını
özelleştirebiliyor, BMW Akıllı Kişisel Asistan’a
ulaşabiliyor.

Türkiye’de ilk etapta satışa sunulan 1,6
litrelik 4 silindirli verimli motoruyla öne çıkan
Yeni BMW 420i Gran Coupé, 170 bg güç ve
250 Nm tork üretirken WLTP normlarına
göre kullanıcılarına 100 km’de ortalama 7,3
lt – 6,6 lt aralığında karma yakıt tüketimi
sunuyor.

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio İçin Özel Seri
Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı. Özel seri versiyonlar; sportiflik,
performans ve işlevsellik gibi kavramları birleştiriyor.

1

960’ların ikonu ‘GT 1300’den ilham
alan Giulia ve Stelvio GT Junior
özel serileri sınırlı sayıda üretilecek.
Alfa Romeo 2021 yılındaki lansman
dönemini Giulia ve Stelvio GT Junior
özel serileri ile devam ettiriyor. Marka, hayata
geçirdiği özel serilerle uzun ömürlü, estetik
ve işlevsel otomobiller yaratma konusundaki
yeteneğini gözler önüne sererken, tüm
modellerinin üretildikten yıllar sonra da
ilham verici olduğunun ve duyguları harekete
geçirmeye devam ettiğinin altını çiziyor.
Alfa Romeo bu bakış açısıyla 1960’larda
müzik, sanat ve modanın öne çıktığı Londra
merkezli kültürel akım olan “Swinging Sixties”
döneminin en güzel örneklerinden ikonik GT
1300 Junior’ı, Giulia ve Stelvio GT Junior özel
seri versiyonlarıyla yeniden yollara döndürüyor.
1960’ların ikonu GT 1300’den ilham alan özel
seriler, mayıs ayında pazara sunulan ve 500
adet üretilen Giulia GTA/GTAm ve Giulia
ile Stelvio ‘6C Villa d’Este’ özel versiyonlarını
takiben satışa sunuluyor.

GIULIA VE STELVIO GT JUNIOR
ÖLÜMSÜZ GÜZELLIK
Sınırlı sayıda üretilecek olan özel seri
ve sportif versiyonlar, “Veloce” donanım
seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giulia
ve Stelvio’nun “GT Junior” sınırlı özel
versiyonunda 2,2 litre turbo dizel 210 HP veya
2,0 litre 280 HP turbo benzinli olmak üzere iki
farklı dört silindirli motor seçeneği bulunuyor.
Güç, 8 vitesli otomatik şanzıman ve Q4 dört
tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor.
Ayrıca 2.0 litre, 280 HP’lik Giulia’da arkadan
itiş seçeneği de bulunuyor.
Özel versiyonlar, dikkat çekici tasarım
detaylarıyla da fark yaratıyor. Her iki modelin
de sportif iç mekanlarında, özel dikişlere ve
koltuk başlığında özel “GT Junior” işlemesine
sahip elektrikli ayarlanabilir deri ön koltuklar
yer alıyor. Özel seri versiyonların kabin
içerisinde ön konsolda 1960’ların şık GT 1300
Junior silueti de yer alıyor. Stelvio’da beş kollu
21 inçlik; Giulia’da ise 19 inç hafif alaşım jantlar
göze çarpıyor.

GIULIA GT 1300 JUNIOR
BIR DÖNEMIN ÖZETI
Otomobil tarihine adını yazdıran GT 1300
Junior, 1966’dan 1976’ya kadar üretildi ve
üretimde kaldığı 10 yılda yaklaşık 100 Bin
adet satıldı. Bertone gövdeli ve 89 HP motora
sahip Giulia Sprint GT’ye benzeyen GT 1300
Junior, çok kısa bir süre içerisinde, hayallerin
ulaşılabilir kabul edildiği 60’ların otomobili
olarak kendini kanıtladı. GT 1300 Junior, Alfa
Romeo’nun karakteristik özelliği olan güzellik
ve işlevsellik arasındaki dengenin çarpıcı bir
örneğiydi. Bu yüzden de Alfa Romeo’nun hafif
ama güçlü formlarla ölümsüz bir tasarımın
elçisi olan GT 1300 Junior reklamlarında
“otomobilinizle her gün bir zafer” spotunu
kullanması tesadüf değildi.
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Toyota Elektrikli Aracı bZ4X’i Dünya Lansmanıyla Tanıttı
Toyota, tamamen yeni bZ4X’in dünya prömiyeriyle birlikte tanıtımını gerçekleştirdi. bZ4X,
markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkıyor.

B

u yılın başında gösterilen
konsepte sadık kalınarak tasarımı
ve teknolojisi geliştirilen üretim
versiyonu bZ4X, Toyota’nın
en baştan itibaren bataryalı
elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu.
Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli
araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip
ilk Toyota oldu.
YÜKSEK ELEKTRIKLI MOTOR VE
BATARYA PERFORMANSI
150 kW elektrik motorundan güç alan
elektrikli model, önden çekişli versiyonunda
204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100
km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X’in,
maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı.

Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5
PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100
km/s hızlanmasını sadece 7.7 saniyede
gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı kullanım
özelliği ise frenin enerji rejenerasyonunu
artırarak sürücüye sadece gaz pedalını
kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı
veriyor.

Bununla birlikte bZ4X’in sürüş menzili,
opsiyonel güneş paneliyle maksimuma
çıkarılabiliyor. Bu paneller, sıfır emisyon ve sıfır
maliyetle güneş enerjisinden elektrik üreterek
aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş
panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili
sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini
tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında
veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.

Toyota, elektrikli araçlardaki uzmanlığını
ortaya koyarak bataryayı 10 yıllık (240 bin
kilometre) sürüşün sonrasında dahi orijinal
performansın yüzde 90’ını verecek şekilde
geliştirdi. Verimli ve etkili ısıtma sistemi
sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklarda dahi
güvenilirliğini koruyan batarya, 150 kW hızlı
şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30
dakika civarında erişebiliyor.

Yeni Porsche Taycan GTS
Porsche tamamen elektrikli Taycan model ailesini Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo ile genişletiyor.

P

orsche’nin 1963 yılında pazara
sunduğu 904 Carrera GTS ile
ilk kez tanınan bu üç harf, yani
Grand Turismo Sport o tarihten
bugüne Porsche hayranları
için özel bir anlam taşıyor. Bu efsanevi harf
kombinasyonu artık her Porsche model
serisinde yer alıyor.
504 KM MENZILI VAR
Porsche, tamamen elektrikli spor
otomobili Taycan modelinin de GTS
kısaltmasını taşıyan yeni bir versiyonunu Los
Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye
çıkarıyor. WLTP’ye göre 504 km’ye kadar
menzil sunabilen yeni spor model, böylece
500 kilometre menzili aşan ilk Taycan modeli
olma özelliğini de taşıyor. Taycan GTS ve
Taycan GTS Sport Turismo modellerinin
2022 baharında pazara sunulması
planlanıyor.
SERIYE SPORTIF DOKUNUŞ
Model yelpazesinin çok yönlü sportif
modeli Taycan GTS, Kalkış Kontrolü ile aktif
olan güç yüklemesiyle 440 kW (598 PS) gibi
etkileyici bir ekstra motor gücü üretiyor.

Sıfırdan 100 km/sa hıza her iki gövde
seçeneğinde de 3,7 saniye içinde ulaşılabiliyor.
İkilinin maksimum hızı 250 km/sa. Taycan
GTS versiyonlarında yapılan güncellemeler
ile sürüş menzili de artırılmış. Porsche Aktif
Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile adaptif
havalı süspansiyon, yanal dinamikleri
etkileyecek şekilde GTS modeline özel
olarak uyarlanmış. Opsiyonel arka aks
yönlendirme sistemi de otomobili daha
da sportif hale getirmiş. Modifiye edilmiş
Porsche Elektrikli Spor Ses donanımı ile yeni
GTS modelinin karakterini vurgulayan daha
zengin bir ses sistemi mevcut. Dış tasarım
ve iç mekan karakteristik özellikler taşıyor.
GTS otomobillerinde alışılageldiği üzere,
dış tasarıma bakıldığında, ön alt panel, dış
aynaların kaideleri ve yan cam çıtaları gibi
çok sayıda bölümde siyah veya koyu detaylar
bulunuyor. İç mekandaki çok sayıda Siyah
Race-Tex özelliği, standart olarak sunulan siyah
fırçalanmış alüminyum iç mekan paketinde
olduğu gibi zarif ve dinamik ambiyansı gözler
önüne seriyor.
EN İYISI O
Taycan Sport Turismo’nun model ailesine
eklenmesi, seride artık üç gövde modeli
bulunduğu anlamına geliyor. Yeni model,
Taycan Cross Turismo’nun sunduğu düzeyde
günlük pratiklik isteyen, ancak Taycan spor
sedanın yol performansını da arayanlar için
tasarlanmış. Taycan Sport Turismo, Taycan
Cross Turismo’nun sportif silüe-tini, arkaya
eğimli tavan hattını ve işlevsel tasarımını

taşıyor. Arkadaki baş mesafesi Taycan spor
sedandaki mesafeden 45 milimetre daha fazla.
Koltuklar katlandığında ise 1.200 litreden
fazla yük kapasitesi sunuyor. Ancak Taycan
Sport Turismo modelinde off-road tasarım
öğeleri bulunmuyor.
DÜNYADA İLK SUNSHINE CONTROL
ÖZELLIKLI PANORAMIK TAVAN
Sunshine Control özellikli panoramik
tavan, Taycan GTS modelinde yeni bir
opsiyonel özellik olarak sunulu-yor. Elektrikle
değiştirilebilen bir sıvı kristal film, tavanın
şeffaf görünümden mat görünüme geçmesini
sağlaya-biliyor. Bu özellik, iç mekanı
karartmadan otomobilde bulunanların güneş
ışınlarından etkilenmesini önlüyor. Otomotiv
sektöründe dünyada bir ilk olan bu özellikle
birlikte, tavan ayrı ayrı değiştirilebilen dokuz
bölüme
ayrılmış.
Clear (Şeffaf)
ve Matt (Mat)
ayarlarına ek
olarak, Semi
(Yarım) ve
Bold (Koyu)
özellikleri de
seçilebiliyor.
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Gençlerin Sevgilisi Olacak mı?
Seat’ın başarılı modellerinden olan Leon, yeni tasarımıyla tekrar karşımızda.
Tasarım konusunda her zaman iddialı olan Leon, yeni haliyle de dikkat çekiyor.

T

asarıma baktığımızda model
oldukça sportif görünüyor. Renk
kartelasında otomobil can alıcı
renkler sunuyor. Keskin hatlarıyla
otomobil sportif tasarımını daha
çok ön plana vuruyor. Arka bölümde LED
stoplar dikkat çekiyor. Farlarda kullanılan LED
aydınlatmalarda otomobilin önden görünüşünü
çekici yapıyor. Leon 4368 mm uzunluğa, 1799
mm genişliğe, 1442 mm yüksekliğe sahip.
Modelin bagaj hacmi 380 litre.
GENIŞ İÇ MEKAN
Kokpit yeniden tasarlandı. Oldukça
teknolojik görünen model, ambians
aydınlatmalarıyla da iç mekanı renklendiriyor.
Koltuklar oldukça sportif. Yan destekleri
yeterli seviyede. Baldır desteği yeterli değil.
Eşya gözleri konusunda model cömert. Orta
konsolda ve kapı içlerinde fazlasıyla alan size
sunuluyor. Arka bölüme geçtiğimizde ise baş ve
diz mesafesi yeterli.
PERFORMANS ÜST SEVIYEDE
Modelde 1.5 litrelik turbo benzinli makine
yer alıyor. Bu motor 150 Bg güç ve 250 Nm tork
değeri üretiyor. 0-100 hızlanmasını model 8.5
saniyede tamamlarken, modelin maksimum
hızı 217 km/s. 7 ileri DSG şanzıman ile kombine

edilen model, özellikle ara hızlanmalarda yeterli
performans sağlıyor. Modelin tüketim verisi
5.5 litre. Reel kullanımda model 7.5 litrelik bir
tüketim değerine sahip.
YALITIM VE YOL TUTUŞ NASIL?
Modelde yol tutuş üst seviyede. Limitleri
zorlandığında model önden kayma yaşanıyor.
Ancak ESP sisteminin anında müdahalesi ile
otomobil rafine bir yol tutuş karakteri sunuyor.
Yol sesini çok iç mekana yansıtan model, rüzgar
sesini başarılı bir şekilde absorbe ediyor.

• TEST
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Artık Daha Zengin Donanımla Geliyor
Toyota’yı 1999 yılından beri temsil eden Yaris, yeni yüzüne kavuştu. Daha dinamik bir tasarıma sahip
olan model tam bir şehir otomobili olarak dikkat çekerken, oldukça zengin bir donanıma da sahip oldu.

J

apon üretici Toyota’yı küçük sınıfta
temsil eden Yaris yenilendi. Daha
dinamik bir tasarıma sahip olan
araç tam bir şehir otomobili olarak
dikkat çekiyor. 1999 yılında ilk nesli
tanıtıldığından bu yana yenilikçi yaklaşımıyla
öne çıkan Yaris, dördüncü nesliyle de birçok
ilke imza atıyor. Toyota’nın TNGA platformu
üzerine yapılan Yeni Yaris; tasarım dili,
sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik
özellikleriyle ses getirmeye hazırlanıyor.
PRATIK İÇ MEKAN
Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş
sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı
zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek
kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı
teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle
birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı
başarıyor. Yeni nesil Yaris, ilk nesilden itibaren
sahip olunan pratikliği, çeviklik ve duyulara
hitap eden bir tasarımda buluşturuyor. Enerjik
bir tasarıma sahip olan yeni Yaris, her zaman
hareket etmeye hazır bir görünüme sahip.
Koşmaya hazırlanan atletlerden ve atılmaya
hazır güçlü bir boğadan ilham alarak tasarlanan
Yaris, yeni GA-B platformunun getirdiği
avantajlarla birlikte hem daha sıra dışı bir
tasarıma hem de içeride daha geniş bir yaşam
alanına sahip oldu.

Aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa
olmasına karşın, dingil mesafesinin 50 mm
artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edildi.
HIBRIT EN GÜÇLÜ KOZU
Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre
benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.
Bize ise 1.5 litrelik benzinli seçenekle konuk
oldu. 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli
motoruyla da 125 beygir güç ve 153 Nm
tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel
şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih
edilebilecek. Bize otomatik şanzımanla konuk
olan model tüketimde de iddiasını koruyor. Bu
motor otomobile 10.2 saniyelik 0-100 km/h
hızlanma süresi ve 180 km/h maksimum hız
sağlıyor.

Yakıt tüketimi ortalaması 6.5-7.0 lt/100 km
civarında. Sakin sürüşlerde 5 litre seviyelerini
yakalamak mümkün.
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Benzersiz Tasarımı İle Dikkat Çekiyor
PSA ile birleşimin ilk meyvelerinden olan Opel Crossland X, elektrikli otomobillere benzer
tasarımıyla dikkat çekiyor. Model 1.2 litrelik turbo motoruyla test konuğumuz.

C

rossland X B-SUV segmentindeki
iddialı oyunculardan birisi.
Tasarım konusunda özellikle
ön yüzünde çok dikkat çekiyor.
Piyano siyahı ön ızgara ve farklı
tampon yapısı dikkatleren kaçmıyor. Farlar
özellikle gece sürüşlerinde size fazlasıyla
yardımcı oluyor. Yan bölümde SUV karakterine
atıfta bulunurken, arka bölümde model
fazlasıyla sade bir tasarım benimsiyor. Model
4217 mm uzunluğa, 1765 mm genişliğe, 1605
mm yüksekliğe ve 2604 mm aks mesafesine
sahip.
KOKPIT NASIL?
Segmentine göre geniş bir hacim sunmaya
çalışmış model içeride. 410 litrelik bagaj hacmi
arka bölümde sunulurken, daha fazla alana
ihtiyaç duyduğunuzda bu koltukları kaydırıp
hacmi 510 litreye çıkarabiliyorsunuz. Arkada
sunulan baş ve diz mesafesi yeterli seviyede.
Cam tavan opsiyonu ile de iç mekan ferah
kılınmış. Ön bölümde kokpit ailedeki diğer
versiyonlardan tanıdık. Artık yavaş yavaş
buranın bir revizyona ihtiyaç duyduğu belli
oluyor. Genel anlamda kullanıcı dostu olan
kokpit, erişim konusunda da sıkıntı taşımıyor.
Eşya gözlerinin cömertçe kullanıldığı kokpitte,
malzeme kalitesi de yeterli seviyede.

Alcantara ve deri kombinasyonuyla sunulan
koltukların bel ve baldır desteği başarılı.
Ortada 8 inç büyüklüğündeki ekran kullanışlı.
Dokunmatik hassasiyeti de başarılı. Geri görüş
kamerası desteği sunan bu keran en üst pakette
8 inç olarak geliyor.
GÜÇLÜ BENZINLI MOTOR
Model ülkemize 2 farklı motor seçeneği
ile geliyor. Test konuğumuz olan 1.2 litrelik
turbo motor, 130 Bg güç ve 230 Nm tork
değeri sunuyor. 0-100 hızlanmasını model
10.2 saniyede tamamlıyor. 6 ileri tam otomatik
şanzıman ile kombine edilen motorun tüketim
rakamı ise 4.9 litre. Reel kullanımda 6.5 litre
seviyelerinde kalabiliyorsunuz. Daha ekonomik
bir Crossland X isteyenlere ise model 1.5 litrelik
dizel motoru da sunuyor.

KONFOR VE YOL TUTUŞ NASIL?
Model orta sertlikteki süspansiyonlar ile
geliyor. Yüksek karoserdeki gövde salınımı
etkisini bu özellikle minimuma indirmek
isteyen model, konfordan az da olsa ödün
vermek durumunda. Yalıtım konusunda
başarılı olan model, sadece üst devirlerde bir
miktar motor sesi alıyor.
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Makyajla Başarısını Sürdürecek mi?
Yeni Renault Megane, yepyeni özellikleri ile yola çıktı. Yeni nesil donanımlar ve konfor özellikleriyle
zirveyi hedefleyen yeni araç, yeni 1,5 litre motoruyla da verimli bir sürüş vadediyor.

B

ursa’da üretilen Renault Megane
sedan, yeni nesliyle tüketicinin
de ilgisini çekmeyi başardı. İlk
nesliyle rakip tanımadan uzun
süre Türkiye’nin en çok satılan
otomobili olmayı başaran Megane sedan, yeni
nesliyle de ilk 9 ayda pazar lideri. Üst donanım
seçeneğine sahip 1.5 litrelik dizel otomatik
versiyonuyla konuğumuz oldu. Radikal far
tasarımıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken
marka, kaslı görünümü ve sportif çizgileriyle
oldukça çekici. Yeni LED Pure Vision farlarıyla
adeta markaya yeni bir imza kazandıran model,
arka bölümde de bu ayırt edici özelliğini devam
ettiriyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise
araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.
Aracın iç mekanı oldukça kaliteli. Yeni Megane
Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli
ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3
inç multimedya ekranı, konsolu daha modern
bir görünüme kavuşturuyor. Elektrikli
ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran
yenilikler
arasında yer
alıyor. Bu ekranı
kullanmayı
öğrenmek için
biraz karıştırmak
gerekiyor.

TEKNOLOJI ÖN PLANDA
Daha akıcı ve yeni ara yüzü ile Renault
EASY LINK multimedya sistemi, Apple
CarPlay ile uyumlu sisteme sahip. Eco,
Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı
sürüş moduna sahip Renault MULTI-SENSE
teknolojisi, sürüş deneyimini daha kapsayıcı bir
hale getiriyor. Yeni Megane Sedan’a sezgiselliği
artıran, ergonomi için ayarları sadeleştiren
yeni ortam renkleri de geldi. Gösterge
panelinin dijital ekranları, Eco modunda yakıt
tüketimi ve Sport modunda performans gibi
widget’lar ile özelleştirilebilen bir alan sunuyor.
Araçta ayrıca, yeni nesil güvenlik ve konfor
donanımlarından Stop & Go özellikli Adaptif
Cruise Control, Aktif Acil Fren Destek Sistemi,
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Auto-Hold
özelliği, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı
Sistemi gibi sistemler görev yapıyor.
BAŞARILI 1.5 LITRE MOTOR
Megane 1.5 litrelik dizel motor ile geliyor.
115 Bg güç ve 270 Nm tork değeri sunuyor.
Euro 6 motor 7 ileri EDC şanzıman ile kombine
edilmiş.

0-100 km/s hızlanmasını 11.2 saniyede
tamamlarken modelin maksimum hızı 190
Km/s. Tüketim konusunda model bu motor
ile rekor kırabilirerformans olarak yeterli olan
motora, şanzımanın hızlı ve sarsıntısız geçişleri
de önemli ölçüde katkı sağlıyor.
TÜKETİM REKORTMENİ
Orta sertlikteki süspansiyon sistemiyle
donatılan araç, yol tutuş yeteneğiyle de dikkat
çekiyor. Sınırlarını zorlayana kadar izinden
çıkmayan araç, dengeli yapısıyla dikkat çekiyor.
Otomobilin otoyol sürüşü de viraj performansı
da oldukça başarılı. Fabrika verilerine göre
aracın ortalama tüketimi 4.8 litre. Aracı
kullandığımız süre boyunca yol bilgisayarına
yansıyan rakam 5.9 litre oldu.
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Dizelden Daha mı Verimli?
Toyota, yeni nesil Corolla sedan ile dikkat çekmeye devam ediyor. Hibrit versiyon ile ekonomi
konusunda rakipleri kıskandırırken, yeni 1.5 litrelik benzinli motoruyla da hedefini sürdürebilecek mi?

T

oyota, yeni nesil Corolla sedan
ile dikkat çekmeye devam
ediyor. Hibrit ile teknolojiyi
bir araya getiren marka uzun
yıllardır Türkiye’de dizel motor
satışına son verdi. Yeni 1.5 litrelik benzinli
motorla beğeni toplayan marka, oldukça
cimri. Tamamen yenilenen araç, Premium
tasarım ve donanım özellikleriyle birlikte hibrit
ürün gamının yanında sadece benzinli motor
sunuyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni
Corolla, benzinli motoru ve zengin donanım
listesiyle dikkat çekiyor. Yeni tasarımıyla
premium modelleri andıran Corolla, bugüne
kadarki en şık kıyafetlerini giymiş. Yatay ve
dikey dizgilerin kullanıldığı otomobil, basık
ve geniş görünüyor. Geniş ön ızgara ve dik
konuklu LED aydınlatmalar, araca farklı bir
tasarım kazandırmış. Arka bölümde de şık
çizgiler devam ediyor. Aracın iç mekânı da
tamamen yenilenmiş. Çift renkli tasarım, iç
mekân ferahlığını artırdığı gibi yeni döşemeler
ve kaliteli dikişler, premium algıyı destekliyor.
Rahat koltuklar ve yeterince ferah iç mekân,
bilindik Corolla özelliklerinden.

HEM GÜÇLÜ HEM DE EKONOMIK
Corolla’da benzinli ve elektrik motorları
birlikte çalışıyor. Bize konuk olan 1.5
litrelik benzinli motorun gücü 123 beygir.
0’dan 100 km/s sürate 12.1 saniyede ulaşan
aracın maksimum hızı ise saatte 190
kilometre. Otomatik vites ile kombine edilen
konuğumuzun vites geçişleri de gayet sessiz.
Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi 5.8 litre. Bizim denemelerimizde
7 litrelik ortalama yakalasak da 6 litrelik
ortalamaya düştüğümüz bile oldu.
ZENGIN DONANIM SEÇENEKLERI
Tüm Corolla modelleri bağımsız, çift
salıncaklı arka süspansiyon sisteminden
yararlanıyor. TNGA GA-C platformuna geçiş ile
gövde rijitliği yüzde 60 iyileştirilen Corolla’nın
ağırlık merkezi ise 1 cm yere yaklaştırılmış.
Toyota Corolla, giriş seviyesinden itibaren hız
sabitleyici, araç içi acil çağrı sistemi, lastik
basınç uyarısı, 8 hava yastığı gibi güvenlik
sistemlerini standart sunarak iyi iş çıkarmış.
Modellerin tamamında tüm güvenlik
donanımlarını içeren Safety Sense standart
olarak geliyor.
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Ekonomide Rakip Tanımıyor
Sedan karoseriyle başarılı işlere imza atan Corolla, HB karoserde Auris ismi ile anılıyordu.
Yeni neslinde ise Corolla HB olarak isimlendirilen model, tüm bakışları üzerine çekiyor.

S

porcu tasarımıyla öne çıkan yeni
Toyota Corolla HB, pandemiden
önce Türkiye’de satışa sunuldu.
Pazara çıktığından bu yana tüm
dikkatleri üzerine toplayan modelin
benzinli ve hibrit motor seçenekleri bulunuyor.
Segmentinin en iddialı ve farklı modellerinden
biri olan araçta, hibrit ve benzinli motor
seçenekleri bulunuyor.

YENI PLATFORM
Yeni Corolla Hatchback, ilk bakışta
dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla
birlikte Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA
platformunun getirdiği sportif sürüşü
buluşturuyor. Yeni platformla birlikte önceki
nesle göre 40 mm daha uzun ve 20 mm daha
alçak olan yeni Corolla Hatchback, bu sayede
içerideki kullanım alanından ödün verilmeden
daha çekici ve akıcı çizgileriyle dikkatleri
üzerine topladı.
BOYUTLARI NASIL?
Corolla Hatchback, 4370 mm uzunluğa,
1790 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve
2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 361
litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Yeni Corolla
Hatchback’in kabini, aracın sahip olduğu
dinamik ruhu en iyi şekilde yansıtmak üzerine
tasarlandı. Yolcularına rahat ve ferah bir
atmosfer sunan Corolla Hatchback, sürücüsünü
de yolla bütünleştiren sürüş karakterini ve
kullanım kolaylığı ile kombine ediyor.

ÇEVRECI VE EKONOMIK
Toyota, Corolla Hatchback ile birlikte
verimli, çevreci ve performanslı motor
seçenekleri de sunmaya hazırlanıyor. Corolla
Hatchback 116 HP’lik 1.2 litre turbo beslemeli
benzinli ve 122 HP’lik 1.8 litre hibrit motor
seçenekleri ile yer alıyor. Bize 1.8 litrelik hibrit
motorla konuk olan araç, şehir içi sürüşlere
hayran. Düşük tüketim değeri vadeden model,
dizellere taş çıkarıyor. 98 beygir güce sahip olan
modele bir de 53 KW’lık elektrikli motor eşlik
ediyor. Sistem gücü 122 beygir olan model 100
km hıza 10,9 saniyede ulaşıyor. Aracın ortalama
tüketimi ise 3.5 litre olarak hesaplanmış.
GÜVENLIK ÖN PLANDA
Corolla Hatchback, Toyota’nın yüksek
standartlar sunan Toyota Safety Sense
teknolojisiyle birlikte sunuluyor. Hibrit
versiyonlarında standart olarak sunulan Toyota
Safety Sense teknolojisi, gündüz ve gece yaya
algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici
Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC),

otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit
Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan Uzun
Farlar (AHB) teknolojilerini de barındırıyor.
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“Ana Amacımız Sıfır Emisyon!”
Çevre dostu ulaşım çözümlerinin bir araya geleceği, 9-12 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirilecek Türkiye’nin ilk Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı e-drive TURKEY’in Fuar
Direktörü Burcu Uca, ana amaçlarının sıfır emisyon olduğunu belirtti.

Y

eşil ve sürdürülebilir kalkınma
planında elektromobilitenin
büyük önem arz ettiğini ifade eden
Uca, “Ülkemizde elektrikli araçlar
ve bu araçlar için gerekli olan
ekipmanların tasarımı, ileri araç teknolojileri,
şarj sistemleri konusunda birçok yerli girişimin
olması bizleri yüreklendiriyor. Fuarımızda,
katılımcı markalar, nitelikli konuşmacılar ve
yüksek profildeki ziyaretçilerimiz arasında
oluşacak sinerji ile elektromobilitenin
geleceğini 2021 yılında konuşma ve gelecekle
ilgili öngörüde bulunma fırsatı yakalayacağız.”
açıklamasını yaptı. Elektromobiliteyi sadece
çevre dostu kavramıyla tarif etmenin önemli
ancak eksik kalacağını ifade eden Uca,
“Fuar konseptimizde elektromobiliteyi dört
ana kavram ile ifade ediyoruz. Çevre dostu,
otonom, bağlantılı ve paylaşımlı araçlar
olarak e-mobilitenin çerçevesini çizdiğimiz
projemizde, hem fuarımızın katılımcı profili
hem de fuarla eş zamanlı düzenlenecek
konferans oturumları ile mikromobiliteden
yeşil enerji bazlı şarj çözümlerine kadar geniş
bir pencereden sektöre bakıyor olacağız.”
diyerek sözlerine devam etti.

KARBON AYAK İZINDE FOSIL YAKITLI
ARAÇLAR İKINCI SIRADA
Enerji tüketiminin özellikle son 30 yılda
sanayileşme sebebiyle her geçen yıl arttığını ve
bu nedenle karbon emisyonu üretiminde enerji
sektörünün birinci sırayı, ulaşım araçlarının
ise yaklaşık yüzde 24 ile ikinci sırayı aldığını
belirten Uca, “Sıfır emisyon hedefini yakalamak
üzere Avrupa’da birçok otomobil üreticisinin
2025-2035 yılları arasında net bir şekilde
benzinli ve dizel motorlu araçları seri üretim
bantlarından indireceği öngörülüyor. Fosil
yakıtlı araçların yerini alacak elektrikli araçlar
önümüzdeki 5 sene içerisinde hayatımızın
ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlayacak.
Yönetmeliklerle zorunlu kılınan şarj altyapısı
ve uzayan sürüş menzilleri, otonom sürüş
teknolojileri sosyolojik olarak da günlük
hayatımızı değiştirecek. Bu çerçeveden
baktığımızda
e-drive TURKEY,
tüketicilerde
çevreci ulaşım
farkındalığını
artırmayı
en önemli

misyonlarından biri
olarak kabul ediyor.”
dedi. Türkiye’de
e-mobilite konusunda
yapılan birçok değerli
çalışmanın olduğuna
vurgu yapan ve fuar
organizasyonundaki
temel motivasyonun
bu çalışmalar
olduğuna dikkat
çeken Uca, ilk kez
ana teması e-mobilite
olacak bir fuar
organizasyonu ile sektöre yeni bir platform
armağan etmek istediklerini, tüm teknoloji ve
araç meraklılarını 09-12 Aralık 2021 tarihleri
arasında, İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar
Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde
gerçekleştirilecek elektrikli ve hibrit
araçlar fuarında davet ettiklerini belirterek
konuşmasını sonlandırdı.
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Segmentinin Yaratıcısı Başarısını Sürdürüyor mu?
Nissan’ı 11 yıldır B-SUV’da temsil eden Juke yeni yüzüne kavuştu. Makyajla birlikte yeni bir
motor seçeneğine de kavuşan model de artık tek seçenek 1.0 litrelik benzinli.

N

issan’ı B-SUV segmentinde
temsil eden Juke, baştan aşağı
yenilendi. İlk çıkışından on
bir yıl sonra, yeni bir yola
çıkan model, kuralları yeniden
belirliyor. Yeni nesil Nissan Juke, keyifli sürüş
özelliklerini korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli
gövdesi ile performans ve teknolojiyi bir arada
sunuyor. Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum
Perso ve Platinum Premium olmak üzere 4
farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor.
Modelin nesline özel olan farlar yeni araçta
da hala yerini koruyor. Fakat yeni LED’lerle
birlikte oldukça güçlü görünüyor. Nissan Juke,
genişleyen boyutları ve sportif tasarımıyla
dikkat çekiyor. Platinum paketten itibaren
sunulan 19 inç alaşımlı jantlar sunuluyor.
B-SUV sınıfında yeni standartlar belirlemek
üzere geri döndü. Lansman rengi olan yeni
gün batımı kırmızısı rengini de ürün gamına
ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı renk
seçeneği var. LED ön farlar, LED gündüz
sürüş farları dikkat çekiyor. LED arka stopları
standart olarak sunan Yeni Nissan Juke,
Nissan’ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden
yeni Y-şekilli ön farlara da sahip.

HACIM ARTTIRILDI
İç mekanda da birçok yenilik göze
çarparken yaşam alanı azda olsa artmış. Bagaj
kapasitesi yüzde 20 arttırılarak 422 litreye
çıkmış. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı
dostu kontrol özellikleri sayesinde daha fazla
konfor sağlayan Nissan Juke; 7” gelişmiş
sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve kapı
içlerinde yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme
malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart
mono-form koltuklar ve Alcantara® yarı deri
koltuk döşemeleri ile birleşerek araçta seçkinlik
hissini artırıyor. Özellikle orta paketten itibaren
standart olarak sunulan ön koltuk ısıtma
sistemi sayesinde yolculukları daha keyifli bir
hale getiriyor. Yeni Juke iki farklı kumaş iç
döşeme ve iki farklı süet / deri iç renk paketi ile
sunuluyor.
HACMI KÜÇÜK İŞLEVI BÜYÜK
Aracın kalbinde artık tek motor seçeneği
yer alıyor. 1.0 litrelik benzinli motorla dikkat
çeken araç, yeterli performansı sağlıyor. 3
silindirli benzinli motor 117 beygir güç ve 180
NM tork üretiyor. Test konuğumuz olan 7 ileri
DCT şanzımanla araç, geçişleri de fena değil.
Araç 0-100 km/s hızlanması 11.8 saniyede
gerçekleşiyor. Yeni Nissan Juke’un fabrika
verilerine göre son hızı 180 km/s olarak
kayıtlara geçmiş.

Fabrika verilerine göre ortalama yakıt
tüketim değeri olarak 5.2 litre olarak belirtildi.
Testimiz boyunca ise ortalama tüketim 6
litrenin üzerinde oldu. 3 farklı sürüş modu
(Eco, Standart, Spor) sayesinde sürücüler, sürüş
seçeneklerini ihtiyaca göre değiştirebiliyor ve
yolculuklarından bu sayede keyif alıyor.
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Citroen C5 Aircross En İdeal SUV mu?

Citroen’in kompakt SUV modeli C5 Aircross, 1.6 litrelik benzinli motoru ve zengin donanım
listesiyle geçtiğimiz aylarda konuğumuzdu. Bu ay ekonomisiyle ön plana çıkan dizel
motoruyla test sayfalarımızda.

C

itroen, kompakt SUV’ların
önlenemez yükselişine kayıtsız
kalmadı. Markanın en iri SUV
modeli olan C5 Aircross, markaya
özgü tasarım detaylarıyla
çok uzaktan bile bir Citroen olduğunu belli
ediyor. Geniş ve yüksek motor kaputu,
renkli tasarımlı Airbumpları, şık alaşım
jantları ve kaslı hatlarıyla sınıfının en sportif
tasarımlarından birine sahip olan otomobil,
iri boyutlarına rağmen oldukça yumuşak ve
rahat bir kullanıma sahip. Dışarıdaki sportif
görünüm iç mekânda yerine şık ve kaliteli
bir ambiyansa bırakıyor. Dikey konumlu
havalandırma ızgaraları, 12.3 inçlik ekrana
sahip kişiselleştirilebilir dijital göstergeler,
bolca eşya gözü ve kaliteli döşemeler son derece
şık bir ambians oluşturuyor.
KALITELI VE HACMI BÜYÜK İÇ MEKAN
Araçta neredeyse her yerde yumuşak dokulu
kaplamalar kullanılıyor. Progressive Hydraulic
Cushions süspansiyon sistemi ve Advanced
Comfort koltuklar sayesinde konfor seviyesi
oldukça yüksek.

İri boyutlanın hakkını iç mekanda da veren
C5 Aircross, son derece ferah bir yaşam alanı
sunuyor. Aynı genişlik, bagaj konusunda da
geçerli. Koltukların konumuna göre 580 litre ile
720 litre arasında değişen bagaj hacmi sınıfının
en iddialılarından. 230 milimetrelik yerden
yükseklik araca iniş binişleri biraz zorlaştırsa
da yüksek oturma pozisyonu ve geniş camlar,
ferahlığı zirveye çıkarıyor.
TÜKETIM OLDUKÇA İYI
1.5 litrelik dizel motor 130 Bg güç ve 300
Nm tork değerine sahip. Maksimum 189 Km/s
hız değerine sahip olan model, 100 km/s hıza
çıkabilmek için 10.4 saniyeye ihtiyaç duyuyor.
Tüketimi 4.2 litre olarak belirlenen model, reel
kullanımda 6 litreyi geçmiyor.
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Mercedes-Benz EQC 400 Elektriğin Premium Hali
Mercedes-Benz’in duygusal zekâya gönderme yaparak, müşteri odaklı ve akıllı elektrikli
mobiliteye vurgu yaptığı yeni markası EQ altında tanıtılan ilk otomobili EQC 2020 yılında
satışa sunulmuştu. Model EQC 400 versiyonuyla test konuğumuz.

Y

eni EQC, bünyesinde barındırdığı
kaslı ve gösterişli gövde orantıları
ile crossover-SUV olarak
sınıflandırılıyor. Geniş tavan
çizgisi, yüksek omuz çizgisine
sahip dar yan camlar ve arkaya doğru eğimli
tavan çizgisinin ortaya çıkarttığı coupé benzeri
arka kısmıyla görsel olarak SUV ile SUV Coupé
arasında bir görünüm sunuyor.
DIKKAT ÇEKICI ÖN TASARIM
Önden bakıldığında farları ve ızgarayı
çevreleyen siyah panel dikkat çekiyor. Bir ilk
olarak siyah panelin üst kenarı fiber optik bir
hat ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz
farlarını birbirine bağlamasıyla karakteristik
bir Mercedes-Benz özelliği olarak öne çıkıyor.
Bu yapı karanlıkta neredeyse kesintisiz bir ışık
bandı oluşturuyor. Standart olarak sunulan
MULTIBEAM LED teknolojili farların iç
yuvaları ve tüpleri çok parlak bir siyah renge
sahip. Beyaz zemin üzerine mavi şeritler ve
mavi tonlardaki MULTIBEAM gibi zıt renk
vurguları bu modelin yeni EQ ailesinin bir üyesi
olduğunu teyit ediyor.

PREMIUM İÇ MEKAN
Yeni Mercedes-Benz EQC, premium
elektrikli araç görünümüne öncülük eden, son
derece kaliteli bir iç mekânla dikkat çekiyor.
Araçtaki gösterge paneli sürücü odaklı bir
kokpit mimarisi ortaya koyarken, MercedesBenz markasının karakteristik kanat profili
sürücü bölgesinde kesintiye uğrayarak
asimetrik bir görünüm sergiliyor. Kokpitin en
önemli görsel unsurlarından birinin bulunduğu
yer tam da burası. Bu bölüm “rosé-gold”
vurgular da dahil olmak üzere bünyesindeki
tüm detaylarla ileri teknoloji üssü gibi
görünüyor.
PERFORMANS ÖN PLANDA
Tüketimi azaltmak, son derece etkili bir
performans sunmak üzere elektromotorlar
farklı bir şekilde konumlandırılıyor. Ön
akstaki elektromotor düşük ve orta güç
gereksinimlerinde mümkün olan en yüksek
verimlilik seviyesini sunacak şekilde
ayarlanırken, arka aks salt dinamizm sunmak
üzere ayarlanıyor. Ön ve arka akstaki
elektromotorlar toplam 300 kW (408 BG) güç
ve 760 Nm torku kullanıma sunuyor. EQC’ye,
NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye
sahip olan lityum-iyon bataryalar enerji

sağlıyor. Elektrikli araçların tüketim ve menzil
değerleri kullanım şartlarına göre değişkenlik
gösteriyor. EQC, sürücüsünü her biri farklı
karakteristiklere sahip COMFORT, ECO,
SPORT ve INDIVIDUAL olmak üzere dört
farklı sürüş programı ile destekliyor. Sürücü
ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki vites
değiştirme kulakçıklarını kullanarak enerji
geri kazanma seviyesini de yönetebiliyor.
Performanslı
bir sürüş
tercih edilmesi
durumunda
ise, bataryanın
aracın alt kısmına
konumlandırılmış
olması, otomobilin
yol tutuşunu ciddi
anlamda arttırıyor.

